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Co kryje pisanka?

Co kryje? Piękną nadzieję,
że świat zaraz znów zzielenieje!

Uśmiech. Kto śmieje się, wiecie,
ten Dobro obnosi po świecie.

Dobro. Znajomym dziś wyślij
swe dobre uczynki i myśli.

Radość, że przyjdzie tłum gości
i nikt już nie będzie pościć.

Radość, że z łóżka dasz susa,
rodzinie wyprawisz Dyngusa!

Wiarę, że znów, jak co roku,
te święta przyniosą nam spokój.

Spokój, bo tak wielką ma moc
Pisanka i cała Wielkanoc.

                                                                                                    Marcin Przewoźniak

Zdrowych, pogodnych, rodzinnych,
kolorowych jak pisanka

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
życzy zespół redakcji

                                                                                                           

. .
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         Piórem spisane-  
  wiersze znane i nieznane

 

Wielkanoc

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 

Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 

Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 

Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”.

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 

I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.”

Jan Lechoń

.

Uwaga! świeżo malowane

Dzień dobry pani Wiosno! 
Dlaczego fiołki nie rosną? 

Dlaczego śpią tulipany 
Dlaczego bez jest zaspany? 
Dlaczego nie kwitną sady? 
Dlaczego świat taki blady? 
Dlaczego nie ma zieleni? 

Wstyd , Wiosno! Pani się leni! 
Niech pani się szybciej rusza. 

Niech pani z nas bierze przykład. 
Ot - pierwsza chata biała jak grusza, 

Wiosenna, świeżo rozkwitła. 
A druga - bladoróżowa 

Jak jabłoń, jak jabłoń kwietniowa! 
A trzecia jest jak rezeda, 

Że wzrost opisać się nie da! 
A dachy - jak tulipany, 

A płoty - ciemnozielone! 
A kot ... 

Kot nie jest pomalowany, 
Umoczył tylko ogonek... 
A teraz, znów do roboty! 
Malować ściany i płoty! 
Każdy ma farbę i pędzel 

I wodzi pędzlem po ścianie 
Coraz to prędzej i prędzej -

Wszystko na pani spotkanie 
Wiosno niech pani nie zwleka! 
Wszystko na panią już czeka: 

I malowane ściany, 
I dachy jak tulipany 

I płoty ciemnozielone, 
I kot z zielonym ogonem.

Maria Terlikowska

.
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                      Miesiąc za miesiącem ucieka ... 
                       Przyjrzyj się im, nie zwlekaj !

Chłopcy i dziewczęta

Poznajcie nietypowe marcowe święta!

  1 marca   Dzień Piegów; Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza
  2 marca   Dzień Staroci
  3 marca   Międzynarodowy Dzień Pisarzy; Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
  5 marca   Dzień Teściowej; Dzień Dentysty; Światowy Dzień Tenisa
  6 marca   Europejski Dzień Logopedy; Dzień Olimpijczyka; Dzień Czystego Stołu
  8 marca   Międzynarodowy Dzień Pokoju na Świecie
10 marca   Dzień Całowania w Czoło; Dzień Mężczyzny
11 marca   Dzień Sołtysa
12 marca   Światowy Dzień Drzemki w Pracy
15 marca   Dzień Piekarzy i Cukierników
18 marca   Europejski Dzień Mózgu; Międzynarodowy Dzień Inwalidów
19 marca   Dzień Wędkarza; Dzień Stolarza
20 marca   Międzynarodowy Dzień Szczęścia; Międzynarodowy Dzień Astrologii
21 marca   Dzień Wagarowicza; Światowy Dzień Zespołu Downa; Międzynarodowy Dzień
                  Poezji; Światowy Dzień Lasu; Światowy Dzień Lalkarstwa
22 marca   Światowy Dzień Wody; Dzień Ochrony Bałtyku.23 Dzień Windy
23 marca   Światowy Dzień Meteorologii
24 marca   Narodowy Dzień Życia
27 marca   Międzynarodowy Dzień Teatru
28 marca   Dzień bez Kłamstwa
29 marca   Dzień Metalowca
31 marca   Godzina dla Ziemi

. .
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Światowy Dzień Poezji

Święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości
tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania
poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz
poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie".

/Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_Poezji/

Gdy się recytuje wiersze, zdarza się, że forma zabija treść. Poeci swoje wiersze czytają prosto, konkretnie i
poezja czytana w ten sposób brzmi najlepiej. Wisława Szymborska powiedziała mi, że trzeba czytać tak, jakby
się głośno myślało. Wtedy słowo nie traci swojej mocy i sensu. Ale są aktorzy, szczególnie aktorki, które same
są czystą poezją. Czytają wiersze niezwykle pięknie, delikatnie.

Autor: Anna Dymna, "Gazeta Wyborcza", Kraków, 22 września 2004

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został
w 1984 roku przez PEN Club - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy. Nazwa powołanej w 1921 roku
organizacji pochodzi od pierwszych liter słów: poets, essayists, novelists – poeci, eseiści, powieściopisarze.
Celem PEN Clubu jest promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami oraz obrona
wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Polski PEN Club powstał z inicjatywy Stefana
Żeromskiego w 1925 roku na wzór podobnych stowarzyszeń działających już we Francji, Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych. 

/Źródło: legalnakultura.pl › Strona główna › Czytelnia kulturalna › Wspólne sprawy/

"Aby napisać piękne dzieło, nie należy poświęcić się wyłącznie jemu, ale samemu sobie. Metoda ta jest zresztą
pewniejsza, ponieważ jeśli zdarzy się, że nasze dzieła nie okażą się w zupełności doskonałe lub nie odniosą
sukcesu za naszego życia, pozostanie nam przynajmniej to, że udoskonaliliśmy samych siebie."

Jean Prevost

. .
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                            Wielkanocne impresje
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                    Fantazje, wspomnienia, marzenia  
                         mój własny punkt widzenia

To piękne, że każda z czterech pór roku w naszym kraju, inaczej jest namalowana, inne przybiera stroje. Te
zmiany sprawiają, że i my się zmieniamy, nasze nastroje, nasza wyobraźnia. Marzec to czas, kiedy zaczynamy
odczuwać pierwszy dotyk wiosny, kiedy słońce trącając nas delikatnie swymi promykami, budzi nas jeszcze
zaspanych po zimie, kiedy pierwsze pączki na drzewach i krzewach, pierwsze kwiaty, zaczynają nam
uświadamiać, jak piękne jest rodzące się życie.

Cztery pory roku… Która jest mi najbliższa i sprawia najwięcej radości.

Najbliższą mi porą roku jest wiosna, kiedy wszystko budzi się do życia. Uwielbiam zieleń, słońce i długie spacery
z psem.

Rafał Gwizdała

Moją ulubioną porą roku jest lato, ponieważ wtedy jest piękna, słoneczna pogoda i nie trzeba zbyt dużo na siebie
ubierać w przeciwieństwie do zimy. Można wtedy spacerować w blasku słońca lub po prostu cieszyć się ładną
pogodą, ponieważ dni są wówczas długie. Aż żal, że lato trwa tak krótko!

Kuba Stefaniak 

Moją ulubioną porą roku jest lato. Kiedy jest ciepło, można skakać na skakance, jeździć na rowerze, rolkach,
pływać i wypoczywać nad jeziorem, spotykać się ze znajomymi. Wiosną często wybieram się na działkę do
cioci. Tam chodzimy na spacery, gramy w piłkę siatkową, rozpalamy ognisko, zapraszamy gości i dobrze się
bawimy. Wiosną naprawdę jest wesoło!

Agnieszka Urbanek

Najbliższą dla mnie porą roku jest LATO. Sprawia mi najwięcej radości, ponieważ lubię gdy jest ciepło. Kiedy
świeci słoneczko, dłużej można przebywać na dworze. Latem uwielbiam jeździć na rowerze, grać w piłkę i
odpoczywać na plaży.

Sara Flig

Moją ulubioną porą roku jest wiosna, kiedy jest ciepło i cieszymy się ładną pogodą. Na świecie wreszcie robi się
zielono, wracają ptaki, rozkwitają kwiaty. Świat staje się kolorowy i radosny.

Adam Górniak 

Najbardziej uwielbiam lato. Wtedy rozpoczynają się wakacje, jest ciepło. Przyjemnie spędza się czas. Czeka na
mnie dużo atrakcji.

Wioletta Hausz

Lubię lato, bo wtedy jest gorąco. Latem można się kąpać w basenie i nad morzem, opalać się na plaży. Można
chodzić na długie spacery, jeździć rowerem na długie wycieczki. Uwielbiam, gdy świeci słońce i głaszcze mnie
swoimi promieniami.

Nikola Rutkowska
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                           Wywiad z bibliotekarzem
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy

– Panem Tadeuszem Rybskim

W kalendarzu świąt nietypowych w dniu 1 marca
znalazł sobie miejsce Międzynarodowy Dzień
Przytulania Bibliotekarza. Przy tej okazji
postanowiliśmy porozmawiać z Panem Tadeuszem
Rybskim, który tę jakże ważną funkcję pełni w naszej
szkole.

R.: Ile „przytulasów” otrzymał Pan w dniu swego
święta?
TR.: Zdecydowanie zbyt mało!

R.: Czy chętnie chodził Pan do szkoły?
TR.: Oczywiście. Miałem sporo kolegów i koleżanek. Z
niektórymi pomimo upływu wielu lat nadal utrzymuję
stały kontakt.

R.: Jakie przedmioty najbardziej lubił Pan w szkole,
a za jakimi Pan nie przepadał?
T R . : Jak większość chłopaków uwielbiałem
wychowanie fizyczne, a szczególnie piłkę nożną. Dla
równowagi fizyka była dla mnie wiedzą tajemną. Teraz
na szczęście, to się trochę zmieniło.

R.: O jakim zawodzie marzył Pan jako dziecko?
TR . : Jako dziecko radowałem się dzieciństwem i
wcale nie myślałem o pracy. Kiedy się okazało, że
mnie to nie minie stwierdziłem, że praca z młodzieżą, z
dziećmi, to jest to, co lubię robić.

.

R.: Czy pamięta Pan pierwszą samodzielnie
przeczytaną książkę w dzieciństwie?
TR.: Pamiętam, że mama czytała mi jakieś książki o
indianach i kowbojach, a samodzielnie i to raczej nie
jest żart, przeczytałem  książeczkę Juliana Tuwima
„Pan Maluśkiewicz i wieloryb”. Polecam
początkującym czytelnikom. Jest u nas w bibliotece.

R.: Od ilu lat pracuje Pan w naszym Ośrodku i co
zadecydowało o tym, że podjął Pan pracę
bibliotekarza?
TR.: Pracuję już 27 rok. Przez pierwsze 15 lat byłem
wychowawcą w internacie. Praca bibliotekarza
zmieniła się przez ostatnie lata bardzo. Do
powszechnego użytku weszły komputery,
wydawnictwa multimedialne, Internet. Okazało się to
dla mnie na tyle ciekawe, że zmieniłem stanowisko
pracy, ale nie placówkę.

R.: Proszę opowiedzieć o swojej pracy, bo wiemy,
że nie poprzestaje Pan na zachęcaniu dzieci oraz
młodzieży do czytania i wypożyczaniu książek?
TR.: Moja podstawowa praca to udostępnianie książek
w czytelni i wypożyczanie ich do domu. Zajmuję się
również fotografią  i dokumentuję wydarzenia z życia
ośrodka. Sporo pracy mam z umieszczaniem
materiałów na naszej stronie internetowej, ale ten
ogrom pracy daje dużą satysfakcję, bo pokazuje ile się
u nas dzieje, jak aktywni są nauczyciele, a wraz z nimi
nasi podopieczni. Gromadzę zdjęcia, które sam
wykonuję i chętnie dzielę się nimi z uczniami lub ich
bliskimi. Wystarczy przynieść pendriva.

R.: Za co najbardziej lubi Pan swoją pracę?
TR.: Za ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą, to mnie
odrobinę odmładza. Lubię patrzeć jak się zmieniacie,
dorastacie, nabieracie doświadczenia i umiejętności,
cieszą mnie Wasze sukcesy.

.
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R.: Czy ma Pan pomysł na to, jak sprawić, żeby
książki znów były bardziej kochane?
Może tak raz na miesiąc wprowadzić święto
„Przytul Książkę”?
TR.: Szkoła jest nieoceniona, gdy idzie o rozmiłowanie
czytelnictwa, ale nie ma prostej recepty.
Wspomniałem, że kiedyś czytała mi moja mama.
Myślę, że pierwszy i kto wie czy nie najważniejszy,
krok powinni robić rodzice. W szkole nie czyta się
bajek do poduszki, po których przychodzą barwne sny
o księżniczkach, rycerzach, elfach dobrych i złych
wróżkach. Takie rzeczy tylko w domu.

R.: Czy dużo Pan czyta książek w wolnym czasie?
Jaka jest Pana ulubiona książka? Kto jest Pana
ulubionym autorem?
TR.: W liceum i na studiach czytałem więcej. Duże
wrażenie zrobiła na mnie książka Williama Whartona
„Tato”, „Łuk Triumfalny” Ericha Marii Remarqua. Lubię
Henryka Sienkiewicza, który „pokrzepiał serca”, Marka
Hłaskę i Edwarda Stachurę. Nie odkryję Ameryki jeśli
powiem, że każdy wiek ma swoje książki i tak było ze
mną. 

R.: Co w pracy z dziećmi i młodzieżą daje Panu
największą satysfakcję?
TR.: Poza tym, co już powiedziałem warto dodać, że
uwielbiam ich kreatywność i to, że zawsze potrafią
człowieka czymś zaskoczyć.

R.: W jaki sposób najbardziej lubi Pan spędzać
wolny czas?
TR.: Wycieczki rowerowe i fotografowanie, to moje
ukochane zajęcia. Bez muzyki nie byłoby mojego
życia.

R.: Gdzie najchętniej Pan podróżuje?
TR.:  Lubię góry, ale nie pogardzam naszym morzem,
no i włóczęgi rowerowe, odkrywanie nowych tras.

R.: Proszę wymienić trzy rzeczy, które zabrałby
Pan ze sobą na bezludną wyspę.
TR.: Dyskografię Princa, rower i radio, bo nie znoszę
ciszy.

R.: Co jest Pana największym marzeniem?
TR.: Spędzić miesiąc w Portugalii.

R.: Proszę uzupełnić spis Pana „rzeczy”
ulubionych:
TR.:
film: Pulp Fiction
aktor(ka): Robert Duvall
zespół muzyczny: Pendragon
wokalista(ka): Prince
pora roku: Lato
kwiat: każdy, który długo kwitnie
potrawa: zrazy
strój: spodenki gimnastyczne i adidasy
kolor: żółty
święto: Wielkanoc

R.: Czego życzyłby Pan naszym czytelnikom przy
okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych?
T R . : Dużo wolnego, beztroskiego czasu, dobrego
wzroku do czytania książek i obecności bliskich osób,
z którymi można każdą radosną chwilę pomnażać.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę :)

              Kącik AAC

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
życzymy naszym czytelnikom :

. .
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Sandomierz to jedno z najstarszych polskich miast, które uzyskało prawa miejskie w 1227 roku. Zachowano
tutaj średniowieczny układ ulic i zabudowy. Okoliczne wina wielokrotnie wyróżniano w konkursach
międzynarodowych. Sandomierz jest również scenerią do jednego z popularniejszych seriali, "Ojca Mateusza" z
księdzem-rowerzystą, granym przez Artura Żmijewskiego. Dzięki promocji miasta w telewizji turyści coraz
tłumniej przybywają na wycieczki do Sandomierza.

Sandomierz – pogoda
Położony na siedmiu wzgórzach nad Wisłą Sandomierz z licznymi zabytkami z rożnych epok, nazywany jest
przez mieszkańców małym Rzymem. Turystów przyciąga tu również bliskość Gór Pieprzowych, rezerwatu
geologiczno-przyrodniczego oraz stok narciarski i wiele tras rowerowych Unikalny mikroklimat okolicy sprawia,
że średnie temperatury w ciągu dnia pomiędzy czerwcem a sierpniem wynoszą 22-23°C, a jesień jest ciepła,
łagodna i raczej sucha. Największe opady w Sandomierzu występują w lipcu, maju i czerwcu.

Sandomierz – zabytki
Malowniczo położony i czysty Sandomierz ma wyjątkowy charakter również dzięki 120 zachowanym zabytkom
Wiele z nich niestety nie przetrwało próby czasu. Najważniejsze zabytki miasta to:

Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu z XIII wieku, należący do najstarszych polskich ceglanych budowli, z
późnoromańskim portalem z cegły i skrzydłem klasztornym.
Bazylika katedralna Narodzenia NMP, czternastowieczna, z ciekawa polichromią z 1421 roku oraz
dzwonnicą.
Zamek Kazimierzowski w Sandomierzu, czternastowieczny, siedziba polskich królów. Ucierpiał w trakcie
potopu szwedzkiego, zachowało się jedynie jedno ze skrzydeł.
Brama Opatowska, jedyna (z czterech) zachowana obecnie brama wjazdowa do miasta. Ufundował ją król
Kazimierz Wielki bramę wieńczy renesansowa attyka.
Ratusz z XIV wieku z ośmioboczną wieżą i renesansową attyką, rozbudowywany.
Podziemna Trasa Turystyczna pod Starówką z XIII wieku, jedna z najdłuższych w Polsce (470 metrów),
otwarta do zwiedzania od 1977 roku. W mrocznych piwnicach, składach kupieckich i korytarzach z
temperaturą około 15°C od stuleci przechowywano butelki z winem. Według legendy Halina Krępianka
przeprowadziła tędy  Tatarów, ratując Sandomierz przed ich najazdem i wraz z nimi zginęła, gdy według
planów mieszkańcy odcięli najeźdźcom drogę, blokując ją głazami.
Wąwóz Św. Królowej Jadwigi, wyżłobiony przez wodę w pokładach lessowych, z roślinnością stepową (m.in.
wisienką karłowatą).
Dom Długosza, siedziba Muzeum Diecezjalnego.

.

                      Weekendowe podróże po Polsce
                                        Sandomierz

.
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         Z życia Ośrodka - czyli PLOTKA OdŚRODKA

Kobiety kobietom

Spektaklem "Kobiety kobietom" teatralna grupa integracyjna działająca przy CKK Wiatrak uświetnila dzisiejsze
święto Pań. Dopełnieniem występu był mini recital naszego zespołu L4.

Złoci hokeiści Olimpiad Specjalnych

W weekend 10.03.2018 w miejscowości Lisewo, odbył się XIV Kujawsko-Pomorski Turniej Hokeja Halowego
Olimpiad Specjalnych. Na tym turnieju nie mogło zabraknąć Naszego Klubu "Tacy Sami, który jak co roku
uczestniczy w tych rozgrywkach. Zawodnikami klubu byli nasi niezawodni absolwenci: Mariusz Snuszka,
Grzegorz i Ryszard Schneider, Krzysztof Kolczyński, Przemek Lisiecki, Jarek Kalinowski. Od wielu lat nasza
reprezentacja jest niepokonana w hokeju halowym, nie inaczej był i tym razem. Wygrane mecze 11:0 potwierdziły
dominację w regionie pokazując ogromną klasę i dając niezłą szkołę hokeja.
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Konkurs profilaktyczny w Szubinie

13.03.2018 w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie odbył się kolejny konkurs profilaktyczny. Gdzie zajęliśmy II
miejsce. Uczniowie naszego Ośrodka przygotowali krótką scenkę profilaktyczną, wykonali piękny plakat
prozdrowotny oraz wykazali się ogromną widzą na temat uzależnień i zachowań prozdrowotnych.Przede
wszystkim świetnie się bawili w gronie zaprzyjaźnionych szkół z Koronowa, Karnowa, Kcyni, Szubina i Żnina .

Mityng pływacki

W środę 14 marca odbył się organizowany w dużej mierze przez nauczycieli naszego Ośrodka I Miejski Mityng
Pływacki Placówek Szkolnictwa Specjalnego i Integracyjnego. D o udziału w nim zostało zaproszonych 60
zawodników z 6 bydgoskich ośrodków kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zawody
przebiegały na zupełnie nowym dla wszystkich uczestników obiekcie Instytutu Kultury Fizycznej UKW przy
stadionie Polonii. 
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    Chcesz znać prawdę  
                o sobie ? 
  Księga imion Ci
podpowie

           Śmiechu warte  
            kącik z żartem

BEATA
Pochodzenie imienia Beata

Beata to imię pochodzenia łacińskiego, od
s łowa beata (błogosławiona, szczęśliwa). Oznacza
osobę, której się szczęści, dobrze wiedzie lub która
jest bogata.

Odmiany i zdrobnienia imienia Beata:
Beacia, Beatka, Becia, Biechna, Bieta, Beta, Betka

Imieniny Beaty
Beata imieniny obchodzi 16 stycznia, 8, 22 marca, 8
kwietnia, 9 maja, 6, 26 czerwca, 29 lipca, 29 sierpnia, 6
września, 25 listopada, 16, 22 grudnia.
Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Beaty
jest 8 marca

Znaczenie imienia Beata
Beata jest osobą poważną, ciepłą, troskliwą i
szlachetną. W pracy trzyma się raczej na uboczu,
tracąc niejednokrotnie szansę na awans. Często
zajmuje się działalnością charytatywną, dzięki czemu
swój wielki temperament wykorzystuje dla dobra ogółu.
Żadne obowiązki nie powstrzymają jej od niesienia
pomocy potrzebującym. Beata w życiu prywatnym
ceni sobie spokój, chociaż kieruje się głównie
emocjami. Nie narzeka na brak przyjaciół, jest bardzo
sympatyczna i otwarta. Ma w sobie wiele taktu i
zrozumienia dla innych. Uwielbia przyrodę i podróże,
wobec czego często przebywa poza domem. Jest
jednak stworzona do życia rodzinnego i chętnie zabiera
ze sobą bliskich. To wspaniała żona i troskliwa matka.

Predyspozycje zawodowe:
Beata będzie świetną przewodniczką lub pilotką
wycieczek czy organizatorką ruchu turystycznego.
Sprawdzi się także jako sekretarka, tłumaczka i
informatyk.

                                   /Źródło: www.ksiegaimion.com/

Witamy wiosnę na sportowo

Pierwszy dzień wiosny nasi uczniowie wraz z nauczycielami przywitali na sportowo. Przy pięknej słonecznej
pogodzie w urokliwych zakątkach Myślęcinka uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznym biegu "Bieg z
naturą - Powitanie Wiosny". Tego dnia postanowiliśmy klasyczny "dzień wagarowicza" spędzić aktywnie.
Uczniowie w składzie: Weronika Walczak, Małgosia Pietrakowska, Julka Sobczyk, Klaudia Leśniewska,
Przemysław Nowak, Michał Bagniewski oraz Adam Górniak mieli do pokonania bieg na dystansie 3000m.
Razem w jednej grupie u boku nauczycieli pokonaliśmy dystans w super atmosferze. Dziękujemy organizatorom
biegu za zaproszenie i widzimy się za rok !! 

Wielkanocne Misterium
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 Kuchenne rewelacje ... pachną wiosną

Kolejne spotkanie w ramach "Kuchennych rewelacji"  przebiegło w miłej, wielkanocnej atmosferze. Uczniowie
klas starszych przygotowali faszerowane jajeczka. Do ich przygotowania wykorzystali nowalijki: rzodkiewkę,
szczypior, pietruszkę, koper, ogórki i pomidory. Nie zabrakło egzotycznego awokado i polskich kiszonych
ogórków. W naszej kuchni zapachniało wiosną....

Pamiętać, to nasz obowiązek ! Żołnierze Wyklęci

Żołnierze niezłomni - żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na
zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach. Tak wielu spośród nas nic nie wie
o ich historii...
Dzisiaj w naszej szkole mieliśmy okazję w sposób szczególny przeżyć Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” –
święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i
niepodległościowego podziemia.

.

.

.

.



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 19 03/2018 | Strona 15 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Plotka OdŚrodka

                     Uczta dla brzucha -  kącik łasucha
 

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc, a jak każdemu dobrze wiadomo - na wielkanocnym stole nie może
zabraknąć jajek. W naszej szkole przygotowania do świąt ruszyły już pełną parą .

Jajka faszerowane
Składniki

Farsz I
5 jaj
10 dkg szynki
2 łyżki gęstej śmietany
2 łyżki drobno pokrojonego szczypiorku
sól, pieprz do smaku

Farsz II
5 jajek
1 dojrzałe awokado
1 łyżeczka soku z cytryny lub limonki
1/2 ząbka czosnku
2 łyżki majonezu + do dekoracji
2 łyżki posiekanego szczypiorku
zielenina do dekoracji np. kolendra, bazylia, rzeżucha

Przygotowanie
Farsz I

1. Ugotuj jaja na twardo. Przekrój na pół i wyjmij żółtka.
2. Żółtka utrzyj ze śmietaną, dodaj drobno pokrojoną szynkę, szczypiorek, dopraw do smaku. Wymieszaj.
3. Wypełnij jaja.

. .
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          Śmiechu warte  
           kącik z żartem

Farsz II

1.  Jajka ugotować na twardo, zalać zimną wodą, zbić
skorupki i zostawić do ostudzenia, w razie potrzeby
zmienić wodę na zimniejszą. Obrać ze skorupek.

2.  Z jajek wyciąć mniej więcej 1/3 część, robiąc
nacięcie od góry, po ukosie (ma powstać rynienka).
Wyciętą część posiekać w kosteczkę. Pozostałą
łódeczkę zachować do wypełnienia farszem (można
troszkę ściąć spód, gdyby jajko przewracało się na
boki).

3.  Czosnek przecisnąć przez praskę i oprószyć solą.
Awokado przekroić na pół, usunąć pestkę, wyjąć
miąższ i pokroić go w kosteczkę. Oprószyć solą,
pieprzem, skropić sokiem z cytryny lub limonki,
wymieszać z czosnkiem, posiekanymi jajkami,
posiekanym szczypiorkiem i majonezem, doprawić
solą i pieprzem.

4.  Farsz nałożyć w wycięte części jajek, tak aby
zmieściło się go jak najwięcej. Jajka ułożyć na
półmisku. Udekorować zieleniną i majonezem.

.

.

Dwa jelenie stoją przy paśniku i ospale żują siano. W
pewnej chwili jeden mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna…
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołówkowe jedzenie!

***
W Wielkanoc Jaś wchodzi do obory i mówi do krowy:
- Mećka! Powiedz coś!
- Nic z tego! Mówię tylko w Wigilię.

***
Idzie zajączek przez las, mówi coś do siebie i macha
łapką. Spotyka misia. Miś patrzy na niego przez chwilę
i pyta:
- Co robisz?
- Opowiadam sobie kawały – odpowiada zajączek.
- A po co machasz łapką?
- Bo niektóre już znam.
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